
سرمقاله

سه شنبه 15 تیر 1400 * 25 ذی القعده 1442 * 6 جوالی 2021  روزنامه صبح استان * سال بیست و  چهارم * شماره 4957  

 

 

 

 امیدوارم همکاری مثال زدنی 
را در سه قوه شاهد باشیم

رئیس جمهور منتخب  : 

صفحه  6

یقین داریم مشکالت
 را رفع می کنیم

رئیس قوه قضائیه  : 

مردم دیگر هیچ بهانه ای
 را از ما نمی پذیرند

رئیس مجلس  :

صفحه  6

صفحه  6

#  من ماسک می زنم

رد دستان بانوی کارآفرین بیرجندی روی سنگ های مصنوعی افزایش ۱۵ درصدی قیمت نبات و آبنبات 2 ۲ کشته در تصادف محور قاین - بیرجند ۳ 2

عکس : میرکالنی

سرمقاله

شهرداری پاتختی گرفت، ولی اخطار نه!! 

گفت: “زنگ زده ام گالیه ای بکنم” . گفتم: “بفرمایید در خدمتم” . گفت: “گالیه 
ام از روزنامه این است که چرا چشم هایش را بر روی برخی مسایل بسته” ؟ گفتم: 
“مورد خاصی مدنظر شماست” ؟ گفت: “همین مسایل اخیر استان که در فضای 
مجازی خیلی در موردشان صحبت شده و مردم هم خیلی به آن واکنش نشان داده 
اند” . گفتم:” فضای مجازی که چون در و دروازه ای ندارد، همیشه پر است از حرف 
و حدیث هایی که بعضی شان، منبع درستی ندارد، البته استثنائاتی هم داریم که انصافًا 
خیلی مؤثر هم بوده”. گفت:” اتفاقاً روزنامه هم، االن به همین شکل متهم است به 
این که به بعضی موضوعات، خوب ورود می کند و بر برخی ها هم باری به هر 
جهت، چشم می پوشد”. مکثی کرد و ادامه داد:” نمونه اش همین افتتاح پروژه های 
شهرداری طی چند شب اخیر است که نارضایتی هایی را برای مردم به همراه داشته 
و همه را به این نتیجه رسانده مدیران که باید از همه بیشتر مجری قانون باشند، 

کمتر به ضوابط بهداشتی احترام می گذارند”.گفتم:  خوب، ما  ...  ادامه در صفحه 2

*  بهروزی فر

مردم شهردار مطلوب
خود را معرفی کنند
*فروزانفر: شهردار بومی با شناخت دقیق از شهرکمک شایانی به توسعه مرکز استان 
 خواهد کرد * حرکت به سمت درآمدهای پایدار مطالبه شهروندان از شهرداری ها
 می باشد * درب شورای شهر به روی شهروندان باز است * در زمان انتخابات بسیاری 
از وعده های کاندیداها قابلیت اجرایی نداشت و برنامه ها باید با توجه به این بودجه 

اجرایی شود * باید مرکز استان چشم انداز 20 ساله برای توسعه شهری داشته باشد 
* مرکز استان با کمبود مراکز تفریحی و گردشگری مواجه است و توسعه فازهای بعدی 

بنددره جزو برنامه های شورای ششم خواهد بود. ... مشروح در صفحه 3

در نشست اینستاگرامی آوا با منتخب شورای شهر بیرجند عنوان شد :

افزایش دو برابری اعتبارات عمرانی
 وزارت ورزش و جوانان در استان

 در دیدار استاندار با  وزیر معین خراسان جنوبی محقق شد:

صفحه  5

جناب آقای مهندس جرجانی 
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس ایمان طلب  معاون محترم امور معادن
رونق و شکوفایی هر سرزمین و کشوری مرهون مدیریت، خالقیت و پشتکار بزرگ مردانی است

 که با کارآفرینی و تولید، تعالی و پیشرفت را وجهه همت خویش قرار داده اند.
دهم تیرماه، روز صنعت و معدن را حضور شما عالی جنابان و سایر همکاران گرامی درحوزه معدن و تجارت و 

تمامی صنعتگران پرتالش تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

جمعی از معدنکاران استان خراسان جنوبی

هرگز کسانی را که در  
راه خدا کشته شده اند، 
مرده مپندار، بلکه زنده اند که نزد پروردگارشان 

روزی داده می شوند. ]آل عمران - آیه ۱69[ 

روایت مادر شهید مظلوم 
سردار بسیجی جنگ

 مهدی ابراهیمی گیو 
در مورد امتیاز حج تمتع در
 سالگرد شهادت  

در خانه را زدند. یکی از برادران تعاون سپاه پاسداران بیرجند نامه ای به من داد مضمون و محتوای نامه 
این چنین بود: با توجه به حضور طوالنی مهدی در جبهه های حق علیه باطل و کسب امتیاز باالی 
بسیجی،  نامبرده استحقاق تشرف به حج تمتع را دارد. در صورت موافقت،  مبلغ ثبت نام را واریز نموده 
و ... مهدی جبهه بود و خودش حضور نداشت. من هم به او در این خصوص چیزی نگفتم. اما ظاهرا 
این خبر را به او هم رسانده بودند. با توجه به اینکه او هنوز سن و سالی نداشت و حج هم بر او واجب 
نبود، لذا من و پدرش هم موافق این سفر زیارتی نبودیم. وقتی مهدی عزیز به مرخصی آمد متوجه شد 

که برای سفر مکه اش اقدامی نشده،  خیلی ناراحت شد و می گفت: 
»کاش مرا اجازه می دادید تا به این سفر بروم. این سفر معنوی است، دنیا ارزشی ندارد.« 

 او در آغاز نوجوانی پا به میدان نبرد گذاشت و بیش از پنج سال متوالی از عمر شریفش را در جبهه ها 
سپری نمود و در اکثر عملیات ها حضور فعال داشت. حضور بیش از هزار روز در جبهه و گذر از آن 
همه آتش و خون، او را جوانی پایدار، صبور، مقاوم و آگاه به مسایل جبهه و جنگ کرده بود که عالوه 
بر تعاون سپاه پاسداران بیرجند که عنوان امیر را برای او در نظر گرفته بودند، مسئوالن و فرماندهان و 
دوستان عزیز همرزمش همچون شهیدان واالمقام محمودکاوه ، ولی ا... چراغچی و حسن باقری ... که 
این پشتکار و شایستگی آمیخته با خلوص  و تقوایش را در عملیات های مختلف مشاهده کرده، بارها 
از وی خواسته بودند  تا مسئولیت فرماندهی نیروهای عملیاتی را بپذیرد ولی او دوست داشت همچنان 
بسیجی ساده و گمنام باقی بماند. امروز پس از سال ها اگرچه حسرت این مخالفت بر دلم مانده ولی 

خوشحالم که با شهادت دعوت حق را اجابت کرده و لبیک گویان به سوی پروردگارش شتافت.  
»برگرفته از سایت نوید شاهد اداره اسناد اداره کل بنیاد شهید خراسان جنوبی«

روحش شاد و راهش پر رهرو

واگذاری کامل کاالی برق با متراژ حدود ۳۰ متر فروشگاه و دو انبار 
مجموعه حدود ۷۰ متری در خیابان ۱۵ خرداد با موقعیت و پاخور عالی، 

مغازه استیجاری می باشد و مبلغ ودیعه ای که نزد مالک قرار دارد با 
مبلغ واگذاری محاسبه شده، الزم به ذکر است تمامی دکور و وسایل 

مغازه به صورت یکجا واگذار می شود.

تلفن تماس: ۰99۱4۳92۳۰۰

آگهی پذیرش دانش آموز در هنرستان بهیاری شهید کاوه قاین
هنرستان بهیاری شهید کاوه قاین از میان داوطلبان خواهر واجد شرایط ذیل برای سال تحصیلی 

1401-1400 پس از برگزاری امتحان کتبی و مصاحبه و انجام سایر مراحل اولویت امتیازها دانش آموز 
بهیار می پذیرد. * تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران* متدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان 

رسمی کشور و التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی * دارا بودن مدرک قبولی پایه نهم )با شرط معدل 17 و باالتر(
حداکثر سن ورود به دبیرستان 19 سال تمام تا تاریخ 1400/06/31 )متولدین 1381/07/01 به بعد(

* دارا بودن سالمت جسمی و روانی * دارا بودن صالحیت اخالقی و حسن خلق و شایستگی حرفه ای و ارائه گواهی 
حسن اخالق با درج نمره انضباط از آخرین مدرسه محل تحصیل * قبولی در امتحان ورودی )کتبی و مصاحبه(

 مواد امتحانی )بینش دینی، هوش، ریاضیات، علوم، ادبیات و زبان انگلیسی در سطح پایه نهم(  

* افراد بومی هر استان حق تقدم خواهند داشت. * جانبازان در صورت برخورداری از توانایی جسمی متناسب با 
رشته بهیاری و آزادگان و خانواده معظم شهدا، اسرا، مفقودین و جانبازان از کارافتاده در صورت تساوی شرایط از 

اولویت برخوردار خواهند بود. * پرداخت مبلغ 5000 ریال به حساب شماره 4001033101012781 یا شماره شبا 
IR9001000040010331010127 تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد حق ثبت نام امتحانات ورودی دانشگاه ها و 

مؤسسات. * طول دوره تحصیل بر اساس ضوابط آموزش و پرورش می باشد. * وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی و خوابگاه هیچگونه تعهدی نخواهد داشت. * تعهد خدمت معادل دو برابر مدت 

آموزش )در صورتی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از فارغ التحصیلی و پس از معرفی حداکثر ظرف 
مدت 6 ماه نسبت به جذب فارغ التحصیالن اقدام ننمایند تعهد نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد( * به دانش آموزان 

دوره روزانه در صورت موفقیت در آزمون های دروس عمومی الزامی و تخصصی از سوی وزارت آموزش و پرورش، دیپلم 
کاردانش در رشته بهیاری داده خواهد شد.

  مدارک الزم جهت ثبت نام: 1- یک برگ فرم درخواست تکمیل شده. 2- یک برگ فتوکپی مدرک تحصیلی پایه 
نهم یا گواهی اشتغال به تحصیل. 3- یک برگ فتوکپی شناسنامه )چنانچه توضیحاتی در صفحات دیگر درج شده باشد 

ارائه فتوکپی از آن صفحات نیز ضروری است.( 4- چهار قطعه عکس 3 در 4 تمام رخ 5- رسید فیش بانکی 6- فرم 
هدایت تحصیلی 7- داوطلبان واجد شرایط می توانند فرم درخواشت زیر را تکمیل و همراه با سایر مدارک الزم حداکثر 
تا تاریخ 1400/05/15 به هنرستان بهیاری واقع در قاین، خیابان پروفسور للهی ،  للهی 5 شخصاً یا توسط پست ارسال 

دارند. کارت ورود به جلسه آزمون روز پنجشنبه 1400/05/21 ساعات اداری در هنرستان بهیاری قاین و روز جمعه 
1400/05/22  ساعت 7 الی 9  صبح در محل سالن دانشگاه پیام نور قاین توزیع و آزمون رأس ساعت 9 صبح روز جمعه 
1400/05/22 در محل سالن آزمون دانشگاه پیام نور قاین برگزار خواهد شد. ضمناً همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت 

ملی جهت ورود به سالن آزمون الزامی می باشد.

فرم درخواست ثبت نام برای هنرستان بهیاری شهید کاوه قاین

جناب آاقی مهندس سورگی
مدری محترم شرکت  شهرکهای کشاورزی استان خراسان جنوبی

ر محمدحسین سورگی(را از صمیم قلب خدمت شما و  با امکل تأسف و تأرث ردگذشت ربارد زعزیاتن )سرهنگ پاسدا

وند متعال مسئلت داریم روح پاک آن زعزی را با حضرت رسول )ص(  خانواده محترمتان تسلیت رعض نموده، از خدا

جمیل عنایت فرماید. لذا خود را رد این مصیبت وارده شریک می دانیم و بدینوسیله 
محشور و هب بازماندگان صبر جزیل و اجر 

ارباز همدردی خود را اعالم می نمامیی.

هیئت مدریه مدریعامل و کارکنان صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی

آگهی استخدام موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( شهرستان بیرجند 
شرح در صفحه 2
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۷ هزار و ۳۳ کارت هوشمند ملی در خراسان جنوبی آماده تحویل است

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: هفت هزار و ۳۳ فقره کارت هوشمند ملی در استان صادر شده و 
آماده تحویل به متقاضیان است. علیرضا مهرآور در گفت و گو با ایرنا افزود: افراد متقاضی برای دریافت کارت 
هوشمند ملی خود به نشانی که به شماره همراه آنان ارسال شده است، مراجعه کنند.

سرمقاله

شهرداری پاتختی گرفت
ولی اخطار نه!! 

* بهروزی فر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( گفتم:  خوب، ما هم به سهم 
خودمان، معترض شدیم و ناقل گالیه های مردم بودیم” . گفت: 
“یادتان هست، در همین ستون مطلبی زدید، تیترش را گذاشته 
بود، »زهرچشمی که انتظار داشتیم« ، من چون خیلی از آن نوشته 
خوشم آمده بود، حتی تیترش را به خاطر دارم و یادم هست که آن 
جا از یک داماد نهبندانی نوشتید که چون در بازه محدودیت های 
کرونایی، مراسم عروسی گرفته بود، به حکم دادستان راهی زندان 
شد”. گفتم:” کاماًل درست است، پاییز بود و زمانی که موج سوم 
کرونا، استان را به شدت متأثر کرده بود و آمار مرگ و میرها، هر روز 
بیشتر می شد. ما آن جا از خبری نوشتیم که اتفاقاً از فضای مجازی 
هم شروع شده بود. ماجرایش این بود که داماد و پدر عروس به 
علت برگزاری مراسم و به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی با 
صدور قرار کفالت و عدم معرفی کفیل روانه زندان شدند. علتش 
هم این بود که داماد چند روز قبل از برگزاری مراسم، نزد دادستان 
شهر رفته و این تذکر را گرفته بود که نباید جلسه برگزار کند، ولی 
سرباز زده بود و حتی با وجود این که موقع مراسم تذکر گرفته بود، 
مهمان ها را به پاتختی هم دعوت کرده بود که البته با حکم قضایی 
راهی زندان شد”. گفت:” خدا خیرتان بدهد، همین، شما آن جا اقدام 
دادستان را به خاطر ورود جدی به این تخطی تحسین کردید، البته 
گالیه من از دوستان قضا هم هست، چطور آن جا که یک شهروند 
جزء خطا می کند، دادستان ورود می کند و شما هم با آب و تاب 
تشکر می کنید، آن وقت االن که شهرداری با وجود این که ستاد 
کرونای استان رسماً از برگزاری مراسم برای افتتاح پروژه ها، منعش 
کرده، آن همه شلوغی راه می اندازد و با سالمتی مردم بازی می 
کند و هیچ کس هم نیست که بگوید؛ منش به چند”؟ گفتم:” این 
طور نیست، قطعاً شهرداری هم اخطارهای الزم را گرفته”. گفت:” 
ای بابا، اگر به خاطر مراسم افتتاح پارک جنگلی اخطار می گرفت 
که دوباره مهمان ها را به پاتختی دعوت نمی کرد و مراسمی برای 
بازگشایی پارک انقالب برگزار نمی کرد”. مکثی کرد و ادامه داد:”ما 
قدردان همه زحمات شورا و شهرداری هستیم و واضح است هزینه 
زیادی کرده اند که از پارک جنگلی، کاجستانی بسازند، حق هم دارند 
که بخواهند چنین پروژه ای را طی مراسمی خاص افتتاح کنند و به 
مردم تحویل دهند، اما صحبت سِر این است حاال که کرونا دوباره 
خیز برداشته تا با موجی دیگر بر سایه شهرها خراب شود، برگزاری 
چنین مراسمی نه تنها مورد انتظار مردم نیست، بلکه شأنیت آن 
دستگاه را هم زیر سؤال می برد”. او همچنان می گفت و من 
حرفی برای گفتن نداشتم و باز هم این جمله در ذهنم تداعی شد 
که؛ مردم ما می بینند، می دانند، می فهمند، درک می کنند، حواس 
شان هست و اگر اعتراضی نمی کنند، صرفاً به جهت نجابت، شعور 

و فهمیدگی بیش از حدشان است. 
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله

 را  از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷  اعالم یا ارسال بفرمایید(

تصادف در محور قاین - بیرجند
 ۲ کشته و ۹ مجروح داشت

 ایرنا - رئیس پلیس راه استان گفت: بر اثر برخورد پنج دستگاه 
خودرو در محور قاین - بیرجند ۲ نفر کشته و ۹ نفر مجروح 
شدند. سرهنگ رضایی افزود: این حادثه ساعت ۱:۴۵ دقیقه 
بامداد روز گذشته در کیلومتر ۲۸ محور قاین - بیرجند بر اثر 
برخورد پنج دستگاه خودرو شامل کامیون کشنده، کامیون بنز 
خاور، ۲ سواری پراید و سواری تیبا رخ داد. وی بیان کرد: متوفیان 
از سرنشینان سواری پراید یک زن و یک کودک سه ساله است. 
سرهنگ رضایی اظهار کرد: علت حادثه در دست بررسی است.

۲۶ میلیارد تومان برای بازآفرینی 
شهری در خراسان جنوبی هزینه شد

شهرسازی  و  راه  مدیرکل  ایرنا- 
خراسان جنوبی گفت: از سال ۹۷ تا 
۹۹ برای اجرای طرح های بازآفرینی 
شهری در استان بیش از ۲۶ میلیارد 
تومان هزینه شده که ارزش روز آن 
حدود ۳۷ میلیارد تومان است. وحید 

اینکه این میزان اعتبار برای اجرای ۴۴ طرح  با بیان  داعی، 
بازآفرینی شهری در ۲ سال گذشته هزینه شده است، افزود: با 
این میزان اعتبار ۳۲  طرح بازآفرینی به بهره برداری رسیده و ۱۲ 
پروژه نیز در دست اجرا است. وی اظهار کرد: این طرح ها شامل 
هشت هزار و ۴۶۲  مترمربع برای احداث کتابخانه، مدرسه، 
درمانگاه و فضای ورزشی، ۴۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع بهسازی 
شبکه معابر و ساماندهی محله، هفت هزار مترمربع مسیرگشایی 
تاسیسات  اجرای  مترمربع  و ۸۲۵  هزار  و ۱۶  تفصیلی  طرح 
زیربنایی توسعه فاضالب است.مدیرکل راه و شهرسازی خراسان 
جنوبی گفت: پروژه های احداث سالن ورزشی، کتابخانه، خانه 
محله و بهسازی و نوسازی انشعابات آب از مهمترین طرح های 
اجرا شده است. وی ادامه داد: در زمان حاضر حدود ۸۱ هزار و 
۳۳۹ نفر از جمعیت استان در بافت های فرسوده و سکونتگاه های 
غیررسمی ساکن هستند که از این تعداد ۱۹ هزار و ۱۹۶ نفر 
در بافت های فرسوده بیرجند سکونت دارند. داعی عنوان کرد: 
در زمان کنونی هزار و ۷ هکتار بافت  فرسوده و سکونتگاه های 
غیر رسمی در سطح خراسان جنوبی وجود دارد که از این میزان 
بافت های ناکارآمد ۴۹۱ هکتار در بیرجند قرار دارد. وی تعداد 
شهرهای هدف طرح بازآفرینی شهری در استان را هفت شهر 
اعالم کرد و گفت: ۴۶ محله استان در حوزه بازآفرینی شهری 
قرار داشته که از این تعداد ۲۱ محله در بیرجند قرار دارد. مدیرکل 
راه و شهرسازی خراسان جنوبی، سهمیه استان برای تسهیالت 
بازآفرینی شهری را ۳۵۰  واحد اعالم کرد و افزود: طی سال های 
از تسهیالت نوسازی و  ۹۸ و ۹۹ استقبال کمی در استفاده 
بازآفرینی شهری را شاهد بودیم و در مجموع تعداد ۴۵ واحد 

برای دریافت تسهیالت به بانک عامل معرفی شده اند.

صباغی - سال هاست که با هنر مأنوس شده 
است، اما در چند سال اخیر وارد ایده کار با 
سنگ های مصنوعی شده و چنان حرفه ا ی 
در این میدان حضور دارد که نه تنها کارآفرین 
در این حوزه شده و افرادی زیر دست او کار 
می کنند، بلکه صادرات به کشورهای دیگر را 
انداز آینده کاری خود دارد. در  هم در چشم 
ظرافت  با  مردانه  کار  این  نمی گنجید  باورم 

و هنرمندی خاص خروجی نگاه یک بانوی 
جوان باشد. در باورم نمی گنجد رد دست های 
هنرمند زنی با خالقیت و به تنهایی آنها را خلق 
کرده و نقش زده است. آنچه مرا روبه روی او 
می نشاند تا سوژه گفت وگوی خبری من باشد 
خروجی طرح های اوست و اینکه یک بانوی 
هم استانی موفق توانسته تحسین هنر دوستان 

را برانگیزد. 

آنقدر آزمون و خطا کردم
 تا به کیفیت مطلوب برسم

نرگس دبیری نیا متولد سال ۷۳ فارغ  التحصیل 
رشته حسابداری هستم، از سال ۹۴ وارد بازار کار 
شدم.  وی با بیان اینکه قصه عالقه من به کار 
با سنگ های مصنوعی از سال ۹۷ شروع شد، 

ادامه می دهد: در این زمان مصمم شدم تا وارد 
عرصه طراحی با سنگ های دکوراتیو شده و 
کارم را از هیچ شروع کردم. وی با اشاره به اینکه 
ابتدا با دو نفر از دوستانم کار را با دست و بدون 
وسیله آغاز و سپس شروع به ساخت سنگ 
مصنوعی کردیم، می افزاید: آنقدر آزمون و خطا 
کردیم تا موفق شدیم سنگ ها را به کیفیت 

مطلوب رسانده و کامال ضد آب شان کنیم.  

استفاده از سنگ مصنوعی
در دکوراسیون داخلی

اینکه  بیان  با  همشهری  کارآفرین  بانوی 
پس از مدتی وارد عرصه دکوراسیون داخلی 
شدم،   منازل  زینت  در  سنگ  از  استفاده  و 
می افزاید: زمانی که با  استقبال همشهریان 
از سنگ های مصنوعی روبرو شدم، تصمیم 
به راه اندازی کارگاه سنگ مصنوعی گرفتم. 
دبیری نیا خاطر نشان می کند: بعد از مدت 
زمان اندکی سنگ مصنوعی جایگاه خودش 
را در بازار پیدا کرد و مشتریان خاص عالقه 
مند به محصوالت و کارهای تزئینی با سنگ 
مصنوعی شدند. وی با بیان اینکه سنگ های 
تزئینی به عنوان دیوارپوش در قسمت های 

پذیرایی، پشت تلویزیون و بین کابینت استفاده 
می شود، ادامه می دهد: همچنین چون مصالح 
ضد آب و مقام است و به راحتی بر روی ام دی 
اف، کچ، سیمان و کاشی هم نصب می شود 
در رستوران ها و کافه ها و آتلیه های عکاسی 
هم مورد استفاده قرار می گیرد. وی با اشاره 
به اینکه طی یک سال اخیرکارگاه را وسعت 
داده و دستگاه های جدید خریداری کردم، می 

افزاید: هم اکنون با ده نفر خانم دیگر مشغول 
به کار هستیم و خوشبختانه محصوالت به 
شهرهای دیگر نیز  ارسال می شود و صحبت 
کشورهای  به  آن  صادرات  برای  هم  هایی 

ارمنستان و آذربایجان شده است. 

خالقیت، اراده و نه گفتن به نشدن ها

و  خودباوری  حس  درباره  کارآفرین  بانوی 
خالقیت خود می گوید: هنوز اول کار هستم اما 
اعتقاد دارم خالقیت، اراده و نه گفتن به نشدن 

ها ما را به اوج خواسته هایمان می رساند. 
دبیری نیا، با اشاره به اینکه جا به جا کردن 
مصالح سنگین وزن کار آسانی نیست، ادامه 
می دهد: این کار شاید برای هر زنی دلچسب 
نباشد اما من ظرافت نگاهم را به عنوان یک زن 

به این کار گره زدم و خواستم طرحی نو ایجاد 
کنم. وی با بیان اینکه دوست دارم کارگاهم را 
اتوماتیک کرده و نیاز به میکسر و تجهیزات 
دیگر هم  دارم، می افزاید: همچنین درصدد 
این هستم تا برای تولیداتم برند و لیبل طراحی 
کرده و شرایط الزم برای توسعه گسترده تر این 
سنگ ها را در استان فراهم کنم. وی عنوان 
می کند: همچنین قصد دارم به محصوالت،  
طراحی سنگ های روی کابینت و سنگ های 
نما بیرون و یونانی اضافه کنم که خود یک ایده 

تازه و نو است. 

متاسفانه از هیچ نهادی
تاکنون حمایت نشدم

هیچ  طرف  از  تاکنون  اینکه  بیان  با  وی 
ارگانی حمایت نشدم، یادآور می شود: البته در 
استانداری سرکار خانم قاسمی و جناب آقای 
آهنی بعد از دیدن طراحی ها استقبال کردند 
وکارهای الزم را  برای گرفتن تسهیالت انجام 
دادند. وی ابراز تاسف می کند:  اما بانکی که 
برای گرفتن وام  معرفی کردند اصال همکاری 
نکرد و من مجبور شدم برای پیشرفت کارهایم 

وام ۱۸ درصد بگیرم.
از اینکه به  دبیری نیا خاطر نشان می کند: 
عنوان یک کارآفرین شناخته شدم خوشحالم  
های  خانم  از  کار  این  توسعه  با  امیدوارم  و 
کنم،  همکاری   به  دعوت  خانوار  سرپرست 
به  کوچک  چند  هر  کمکی  بتوانم  شاید  
جامعه کرده باشم. وی تاکید می کند: در آخر 
از همسرم و همسر خواهرم و همه کسانی 
که حمایت و تشویقم کردند بسیار ممنونم. 
تزئینی  های  سنگ  هنر  به  مندان  عالقه 
سفارش  برای  تمایل  صورت  در  مصنوعی 
شماره   با  توانند  می  هنرمند  بانوی  این  به 
اینستا  ۰۹۰۱۵۴۱۸۳۷۱ تماس گرفته و پیج 
 @Morvarid_stone99  را دنبال کنند.

رد دستان بانوی کارآفرین بیرجندی  روی سنگ های مصنوعی

امکان صادرات سنگ های تزئینی به ارمنستان و آذربایجان

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

اولین قالیشویی صنعتی 
درجه یک مجهز 

به گرمخانه تمام اتومات 
در شرق کشور

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت

 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir  ghalishooii.iran

شرکت آماده لذیذ پخش ایرانیان ) الیت و کوپا( شعبه  خراسان جنوبی 

جهت توسعه بخش فروش خود بازاریاب استخدام می نماید.

* حقوق ثابت اداره کار با تمام مزایا  * بیمه تامین اجتماعی 
* بیمه تکمیلی  * پورسانت از پایه  *  پاداش ماهانه و فصلی

تلفن تماس:۰۵۶۳۲۲۱۰۳۶۹ 
 آدرس: خیابان انقالب۳ - طبقه باالی مبل فروشی پرنس

صاحبان محترم مشاغل- شرکت ها – امالک اجاره ای
امروز ۱۵ تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی می باشد

اظهارنامه شرکت ها )فعال و غیرفعال( و امالک اجاره ای را
 به صورت واتساپ به شماره 0۹۱۵۵6۱4320 ارسال و دریافت نمایید 

نیاز به مراجعه حضوری ندارید )ارسال بفرمایید(
پاسداران – روبروی شعبه تامین اجتماعی – داخل باهنر غربی – پالک ۱۷ 

مرکز تخصصی خدمات مالیات چمنی  به تابلوها دقت فرمایید   صبح و عصر        3242  3242

سه شنبه 15 تیر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی.
تکلیف  تعیین  قانون  اول/ دوم موضوع  برابر رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۰8۰۰۱۰۰58۹8 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ هیئت 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسین کاردان فرزند علی به شماره شناسنامه ۰6۴۰۳58۷۹۹ در ششدانگ یک باب منزل به 
مساحت ۱8۰/۱۲ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹6 - اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند 
از محل مالکیت محمدحسین مددی پور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1۴00/۳/۳0        تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1۴00/۴/15

علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

قابل توجه همشهریان بیرجندی
مشاوره ، خرید و فروش،  بازسازی

 و تعمیرات امالک بیرجندی ها 
در مشهد مقدس

   ۰۹151۶1۳۹1۷   - جعفر خسروی
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نبات و آبنبات ۱۵ درصد گران شد

رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان بیرجند از افزایش ۱۵ درصدی قیمت آبنبات و نبات خبر داد.  نیک افروز گفت: بخشنامه  جدیدی مبنی بر افزایش قیمت آبنبات و نبات 
در فروشندگان ابالغ شد و این افزایش ۱۵ درصدی از روز گذشته بر روی نرخ های قبلی اعمال شده است. وی افزود: هنوز دستورالعملی مبنی بر افزایش قیمت شیرینی و کیک 

به ما ابالغ نشده است اما تالش می کنیم با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین باال رفتن قیمت های کارگری و نرخ بیمه و اجاره ها، دستور افزایش نرخ را اخذ کنیم.
امنیت استان از 
شعار تا واقعیت 

سالم. اینقدر در روزنامه می نویسید که 
ما امنیت داریم و خراسان جنوبی امن 
ترین استان کشور است، لطفا بروید 
تحقیق کنید و بدون تحقیق این حرف 
ها را تند تند منتشر نکنید. امنیت جاده 
ای که قربانش بروم روزی نداریم که در 
جاده های استان فوتی نداشته باشیم و 
خانواده ای عزادار نشود ، امنیت اجتماعی 
هم که قربانش بیشتر بروم خود پلیس 
محترم هر چند وقتی از افزایش سرقت 
ها خبر می دهند که واقعا صدای مردم را 
در آورده است. چند شب پیش الستیک 
های موتور یکی از دوستانم را در خانه 
اش باز کرده اند و برده اند. در خیابان 
های هسته مرکزی شهر چندین نوبت 
کولر مغازه ها را باز کرده اند و حتی به 
شیلنگ های کولر هم رحم نکرده اند. 
خانه یکی از آشنایان ما ، آیفون را باز 
کرده و برده بودند. درب ماشین همسایه 
ما را با زور می خواستند باز کنند به 
شکلی که کال دستگیره و متعلقات 
آن از جا کنده شده بود و همه اینها 
نشان می دهد امنیتی که اینقدر از آن 
دم می زنند چند وقتی است رها شده 
و کسی به آن توجه ای ندارد. درست 
است که مشکالت اقتصادی جامعه و 
بیکاری و اجبار برای سیر کردن شکم 
خالی فرزندان برخی افراد ضعیف النفس 
را به این راه آورده است اما واقعا کسی 
که در 3 ماه گذشته دو بار موتور کولر 
او را به سرقت برده اند آیا می شود دم 
از امنیت زد ؟ می گویید چه کار کنیم 
من پیشنهاد می دهم برخورد قاطع تر 
با سرقت ها انجام شود. یکی از همین 
کسبه می گفت موتور کولرم را یک پسر 
بچه دزدید و دزد را هم پلیس دستگیر 
کرد اما علیرغم اینکه پسر بچه چند مورد 
دیگر سرقت هم داشت چند روز بعد آزاد 
او را در شهر دیدم و هیچ بعید نیست که 
دزد خانه بقیه شهروندان هم به همین 
شکل پس از یک دستگیری و بازداشت 
ساده دوباره به شغل ناشریف خودش 
بازگشته است. هر چند مشخص است 
پلیس اظهار نظر رسمی نمی کند ولی 
بسیار زمزمه می شود که سارقین پس 
از دستگیری به زندان برده نمی شوند 
و به هر شکلی از زندانی شدن افراد 
به دالیلی چون حبس زدایی و کرونا 
جلوگیری می شود و متاسفانه تبعات آن 
را من شهروند باید تحمل کنم. راستی 

امنیت کیلویی چند ؟
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 دیدگاه خوانندگان

* سالم. میشه خواهش کنم یه گزارش 
در مورد جریمه های راهنمایی و رانندگی 
به  تازگیا  چون  بدین،  قرار  روزنامه  در 
شکل ظالمانه ای بدون گذاشتن قبض، 
بدون تذکر جریمه می کنن بدون اینکه 
بشه متوجه  خوردرو  راننده  یا   مالک 
ماشین راهنمایی و رانندگی رد میشه 
و بعد از چند دقیقه پیامک جریمه میاد 
نیست،  مشخص  جریمه  دلیل  حاال 
شکایت رو به کجا اعالم کنیم؟ بارها به 
۱۱0 اعالم کردیم گفتن برین اجرائیات 
اداری سایت  رانندگی  و   راهنمایی 
حاال برای 20 تومن یا 30 تومن جریمه 
باید 2 روز از کارمون بزنیم که بازم ضرره 
نامردی  بازم به  اگه هیچی هم نگیم 

جریمه  می شیم.

* سالم. منشا اصلی کرونا اتوبوس های 
بین شهری هستند یک دریچه در سقف 
دارند پر از مسافر از شهرهای گوناگون. 
هر نفر در مسیر طوالنی ۸ یا 2۴ ساعته 
باالخره یکبار آب می خورد ماسک می 
یاد پایین و کرونا می گیرد اتوبوس ها 
کارخانه تولید کروناست باید اتوبوس ها 
را بخوابانید مردم فقط با ماشین شخصی 
تردد کنند. فقط خانواده ای است که با 
اونها داخل منزل هم هست حتی اگر 
دور خودش  راننده  باشه  کسی مسافر 
پالستیک بسته و شیشه ها پایینه خوبه 
ولی اتوبوس قوطی است پر از آدم ها 
کافی است یک نفر ناقل باشه حتی در 
ظاهر معلوم نشه کرونا داره ولی سرایت 
کنه یک سرباز که تو اتوبوس مبتال بشه 
یک پادگان رو مبتال می کنه و اون بچه 
ها از شهر های مختلف ایرانند پس هر 
کدوم با یک اتوبوس بر می گردن شهر 
خودشون باز دوباره یک اتوبوس رو مبتال 
می کنن تا می رسن شهرشون تمام 
مغازه ها، آرایشگرها و نانوایی ها و .... اقوام 
و دوستان و خانواده که در مسیرشون 
هست رو مبتال می کنند این که ماشین 
شخصی را بخوابانند و اتوبوس راه افتاده 
یعنی کشتار جمعی و این چرخه تا ظهور 

امام زمان )عج( ادامه خواهد داشت.

*سالم. اوال از شهرداری محترم جهت 
نهایت  بی  کاجستان  بوستان  احداث 
سپاس ولی امیدوارم بعد چند سال مثل 
پارک صیاد نشه. ساختن که آسونه ولی 

نگه داشنش دشواره

*سالم وقت بخیر بچه ام رفته دکتر 
دکتر برایش دارو نوشته چند داروخانه 
رفتم داشتند علت را پرسیدم گفتند مواد 
اولیه وارد نشده. آقای مسئول لطفا میز 
ریاست را ول کنند در رابطه با کمبود دارو 
درسطح شهرستان و استان اقدام بفرمایند

با  خواهشمندیم  محترم  استاندار  از   *
توجه به اینکه در زمان توزیع اعتبارات 
استانی هستیم، جهت تامین اعتبار پروژه 
المللی  بین  نمایشگاه  مسیر  روشنایی 
بیرجند، روشنایی حدفاصل دستگرد تا 
انبار نفت بیرجند و همچنین روشنایی 
ورزشگاه  تا  بیرجند  فرودگاه  حدفاصل 

غدیر اقدام فرمایند.

*چند وقتی هست دو سرعتگیر با شیب 
و ارتفاع مناسب در تقاطع خیابان امام 
کرده  درست  استقالل  و  موسی صدر 
اند. سالی نبود که چند تصادف در این 
چهارراه نبینیم. از همه مسئولین که به 
امنیت جانی و روانی شهروندان بها می 

دهند تشکر می کنم

*سالم چرا کل کشور مسکن ملی ثبت 
نام کردند به جزخراسان جنوبی؟ تکلیف 

جامانده ها چی میشه؟

* در رابطه با قطعی برق متاسفانه اداره 
برق سوراخ دعا رو گم داره چرا اصناف، 
برج های مسکونی،  بانک ها،  ادارات، 
مساجد و... رو موظف نمی کنند تا تابلو 
های تبلیغاتی شون رو در شب خاموش 
کنند این وسط مردم باید بی برق باشند 

*مسئولین عزیز واکسیناسیون سریع را 
بدلیل قرمز شدن نهبندان، هم مرزی با 
افغانستان و سیستان و کرمان، چهارمین 
استان مسن کشور و غیره فوری شروع 
کنید فوقش مجوز ستاد را ملی بگیرید 
برای  زاهدان  اوضاع  اینکه  از  قبل 
استانمان پیش بیاد اون موقع واکسینه 
کردن همزمان با همه گیری خیلی موثر 

نیست

* حضور یکی از مسوولین علوم پزشکی 
در افتتاح کاجستان نشان داد که گویا 
کرونا الکی است و تجمع ها عیبی ندارد. 
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پیام شما

به  عنوان  شهر  شوراهای  آبادی-  مهدی 
امور  اداره  سپردن  از  مردمی  نماد  یک 
مردم به دست مردم، در عرصه سیاسی و 
اجتماعی شهر مشخص شده و این شورا 
باید بتواند شهردار توانمندی را انتخاب کند 
که پیوست اجتماعی و فرهنگی برای تمام 
پروژه هایش تعریف کند. ششمین انتخابات 
شورای شهر بیرجند 2۸ خرداد برگزار شد 
و شهروندان مرکز استان 9 منتخب خود 
را به پارلمان شهری فرستادند تا سکاندار 
چهار ساله مدیریت شهری بیرجند شوند. 
آزمون  نخستین  جدید  شهردار  انتخاب 
اعضای شورای ششم شهر بیرجند است که 
اعضای جدید شورا با آن روبه رو هستند. 
به همین منظور گفتگویی با فرید فروزانفر 
منتخب ششمین دوره شورای شهر بیرجند 
داشتیم تا با برنامه های این عضو جدید شورا 

بیشتر آشنا شویم. 
 

درب شورا به روی 
شهروندان باز است

شورای  انتخابات  دوره  ششمین  منتخب 
شهر بیرجند در این گفتگو که به طور زنده 
از اینستاگرام روزنامه آوا نیز پخش می شد، 
با قدردانی از شرکت مردم در انتخابات 2۸ 
خرداد، گفت: خراسان جنوبی باالترین نرخ 
را داشت که  انتخابات کشور  در  مشارکت 
خاطر  تعلق  و  مسئولیت  احساس  بیانگر 
مردمان این استان به نظام جمهوری اسالمی 
است. فروزانفر افزود: از همه کسانی که به 
بنده رای دادند، تشکر می کنم و امیدوارم 
ادامه دهنده راه پدرم باشم. وی  فعالیت های 
شهرداری را پیچیده ارزیابی نمود و اضافه 
اجازه  شهرداری  موارد  از  بسیاری  در  کرد: 
ورود به موضوع شهری را ندارد و در برخی 
از موارد نیز اختالف درباره ورود شهرداری 
وجود دارد که این پیچیدگی را افزایش داده 
است. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد با بیان 
پایدار  درآمدهای  سمت  به  حرکت  اینکه 
مطالبه شهروندان از شهرداری ها می باشد، 
عنوان کرد: مدیریت شهری با این حجم از 
فعالیت ها به تنهایی امکان پذیر نیست و باید 
شهروندان در برنامه های شهری مشارکت 
داشته باشند. به گفته وی، مشارکت مردم 
در فعالیت های شهری باعث افزایش تعلق 
خاطر شهروندان به بیرجند می شود. فروزانفر 
ادامه داد: مشارکت مردم در اداره شهر یکی از 
برنامه های من بود و باید از مردم و سرمایه 
کنیم. عضو  استفاده  اداره شهر  در  گذاران 
اینکه درب  بیان  با  منتخب شورای ششم 
شورای شهر به روی شهروندان باز است، 
تصریح کرد: مردم ایده ها و عقاید خودشان 
را برای مدیریت مرکز استان به شورای شهر 
و شهرداری منعکس کنند و از این برنامه ها 
حتما استقبال خواهد شد. وی با بیان اینکه 
حلقه مفقوده شهرداری های سابق، ارتباط 
با شهروندان بود، اضافه کرد: اگر مردم در 
تصمیمات مشارکت داشته باشند، نسبت به 
این موضوع یا فعالیت تعلق خاطر خواهند 

باشد،  نیز  اشتباه  که  صورتی  در  و  داشت 
اعتراضات کمتری انجام خواهد گرفت.  

انتخاب شهردار؛
 نخستین آزمون شورای ششم

فروزانفر به قانون شورایاری ها اشاره و اضافه 
کرد: در هر محله شورایاری هایی خواهیم 
داشت که بازوی کمکی شهرداری و شورا 
خواهند بود و امیدوارم با اجرایی شدن این 
به  شایانی  کمک  محله  شوراهای  قانون، 

پیشبرد برنامه های شهری داشته باشند. 
وی افزود: اگر شورایاری اجرایی شود در هر 
محله یک شورا یار خواهیم داشت که در این 

شورا یاری ها مشکالت محالت توسط مردم 
به شورا یار ارائه و سپس توسط شورا یار به 
شورای شهر ارسال می شود و شورا نیز بر 

اساس نظر مردم تصمیم می گیرد. 
بودجه محدود شهرداری،  به  اشاره  با  وی 
از وعده  انتخابات بسیاری  گفت: در زمان 
و  نداشت  اجرایی  قابلیت  کاندیداها  های 
برنامه ها باید با توجه به این بودجه اجرایی 
اولین  ششم  شورای  منتخب  عضو  شود. 
وظیفه این شورا را انتخاب شهردار دانست 
به  توانمندی شهردار خیلی  اضافه کرد:  و 
رضایتمندی مردم کمک می کند و شورای 
ششم مطمئنا شهردار توانمندی برای مرکز 
استان انتخاب خواهد کرد. فروزانفر در پاسخ 
به سوالی درباره مشارکت مردم در انتخاب 
شهردار نیز گفت: شهروندان ویژگی ها و یا 
افراد مورد نظر را به اعضای شورای شهر یا 
دبیرخانه این نهاد  معرفی کنند تا در انتخاب 

شهردار مشارکت کنند. 

حمایت از شهردار بومی

مرکز  مناسب  را  بومی  شهردار  فروزانفر، 
استان دانست و تصریح کرد: شهردار بومی 
با شناخت دقیق از شهر، مناسبات شهری 

و فرهنگ مردم ، کمک شایانی به توسعه 
مرکز استان خواهد کرد. وی با بیان اینکه 
و  بوده  سختی  و  پیچیده  کار  شهرداری 
در  کاری  سابقه  دارای  شهردار  حتما  باید 
این زمینه باشد، تصریح کرد: سیستم کار 
شهری  مدیریت  سیستم  تمام  با  شهری 
متفاوت است. وی شفافیت را تیغ دو لبه 
ای دانست که سود و ضررهایی دارد و ادامه 
گیری  تصمیم  باعث  شفافیت  گاهی  داد: 
های مناسبی خواهد شد و امکان فساد و 
منحرف شدن از راه درست را به حداقل می 
رساند. وی با بیان اینکه گاهی شفافیت نیز 
باعث مشکالتی خواهد شد،  اضافه کرد: 
مناسب  وقت  در  باید  تصمیمات  از  برخی 

اطالع رسانی شود و پرداختن زودهنگام به 
این موضوعات مشکالتی را در پی خواهد 
داشت. به گفته فروزانفر برخی از پروژه های 
شهری اگر زودتر از موعد مقرر اعالم شود، 
باعث کندی در اجرای پروژه ها خواهد شد.  

باید بیرجند را به کشور معرفی کنیم

فروزانفر به معماری شهری نیز پرداخت و 
گفت: یکی از میراث دوران مدرن، یکسان 
شدن همه شهرهای ایران است که باعث 
بی هویتی شهرها شده است.منتخب شورای 
ریشه  متأسفانه  کرد:  عنوان  بیرجند  ششم 
بسیاری از مشکالت همین بی هویتی بوده 
و هر شهری دارای مؤلفه هایی است که آن 
را از سایر شهرها متمایز می سازد و باید به 
این مؤلفه ها توجه شود. فروزانفر ادامه داد: 
نداشتن حس  سبب  شهرها  در  بی هویتی 
تعلق و در نتیجه بی مسئولیتی شهروندان و 
عدم امنیت شهری می شود. وی اضافه کرد: 
هر شهر با توجه به فرهنگ آن شهر باید 
ساماندهی شود و این کار باعث تعلق خاطر 
شهروندان می شود. فروزانفر با بیان اینکه 
بایستی ویژگی های هویتی بیرجند را بهتر 
شناسایی کنیم، ادامه داد: باید در بافت شهری 

از نمادها و المان های مختص به مرکز استان 
استفاده کنیم تا شهروندان تعلق بیشتری به 
بیرجند داشته باشند. وی با طرح این پرسش 
که چرا از محصوالت استراتژیک استان مانند 
زرشک، زعفران و عناب در نامگذاری میادین، 
خیابان های شهر و معماری شهری استفاده 
نمی کنیم، گفت: بیرجند به دلیل اینکه در 
حاشیه کشور قرار دارد، کمتر شناخته شده که 
باید با استفاده از این ظرفیت ها مرکز استان 
را به کشور معرفی کنیم. این عضو شورای 
ششم با انتقاد از معماری رومی در بیرجند، 
بیان کرد: سازمان نظام مهندسی و اداره راه و 
شهرسازی دستورالعمل هایی برای نمادهای 
شهری در حال تصویب دارند که امیدوارم به 

نتیجه خوبی برسد.
 

شوراها از اختیارات شان 
فاصله گرفتند

از  شهر  شورای  اینکه  بیان  با  فروزانفر، 
گرفتند،  فاصله  خودشان  اولیه  اختیارات 
عنوان کرد: بسیاری از ادارات توجه ای به 
کاری  موازی  تاسف  با  و  ندارند  شهرداری 
نیز در مدیریت شهری وجود دارد. منتخب 
شورای ششم اظهار کرد: متأسفانه از ابتدای 
شوراها  کانون  شهری  شوراهای  تأسیس 
مقداری ناکارآمد و بخشی از مسئولیت ها و 
اختیارات از شوراها گرفته شده است. وی با 
بیان اینکه متاسفانه اهرم قانونی نیز وجود 
ندارد، اضافه کرد: خیلی از ادارات خودشان 
را مکلف به همکاری با شهرداری نمی بینند 
و اقداماتی بدون توجه به تصمیمات شهری 
انجام می دهند که امیدواریم با تعامل بتوانیم 

این موضوعات را حل کنیم. 

چشم انداز 20 ساله بیرجند

فروزانفر اضافه کرد: اعضای شورای شهر 
باید با همکاری یکدیگر برنامه هایی برای 

پیشبرد امور شهری برنامه ریزی کنند که این 
برنامه ها باید مبتنی بر پتانسیل ها و شناخت 
وضع موجود باشد. وی افزود: تصمیم گیری 
با برنامه یکی از وظایف مهم شهرداری و 
شورای شهر است و باید نقشه راه چهار ساله 
وجود داشته باشد. وی با اشاره به گفته های 
شهردار بیرجند درباره وجود نداشتن پروژه 
نیمه کاره در مرکز استان نیز، گفت: برنامه 
های شهری باید بلند مدت باشد و نباید بعد 
از چهار سال بگوییم همه کارها انجام شده و 
شورا و شهرداری بعدی از صفر شروع کنند. 
به گفته فروزانفر باید مرکز استان چشم انداز 
20 ساله برای توسعه شهری داشته باشد. این 
عضو شورای ششم بیرجند اضافه کرد: در 

بسیاری از دوره ها شهرداری ها برای شوراها 
برنامه نوشتند و این نهاد صرفا تصویب کننده 
برنامه های شهری بوده که باید این رویه 
تغییر پیدا کند. وی تصریح کرد: اگر برنامه 
ای مدون در شورا و شهرداری وجود داشته 
باشد، باید مشخص شود که اقدامات شورای 
گذشته در حال حاضر در کجا قرار دارد و 
به  باید  ساله  چهار  این  در  کنونی  شورای 
کجا برسد و بهتر بر روی امور برنامه ریزی 
از مشکالت  بسیاری  درباره  فروزانفر  کند. 
شهری نیز بیان کرد: ورودی های شهر باید 
ساماندهی شود و در این دوره نیز اقداماتی 
برای این کار انجام شده است. وی اضافه 
سبز  فضای  کیفیت  سمت  به  باید  کرد: 
شهری حرکت کنیم و کمربند سبز شهری 
باید احیا شود. وی درباره بند دره نیز گفت: 
و  تفریحی  مراکز  کمبود  با  استان  مرکز 
فازهای  توسعه  و  است  مواجه  گردشگری 
بعدی بند دره جزو برنامه های شورای ششم 
خواهد بود. فروزانفر با بیان اینکه مردم برای 
توفیق شورای ششم دعا کنند، اظهار کرد: 
اگر اشتباهات را می بخشند. وی در پایان 
باز از همه اقشار و مردم بیرجند دعوت کرد با 
پیشنهادات خود شورای ششم را در مدیریت 

بیرجند کمک کنند. 

مردم شهردار مطلوب خود را معرفی کنند
فروزانفر: شهردار بومی با شناخت دقیق از شهرکمک شایانی به توسعه مرکز استان خواهد کرد

هزار و ۱۰۰ طرح 
اشتغال در استان 

در دست اجرا است
ایرنا- مدیرکل ستاد اجرایی حضرت 
امام)ره( در خراسان جنوبی گفت: اکنون 
هزار و ۱00 طرح اشتغال تسهیالت 
محور، بنگاه محور و اجتماع محور با 
پرداخت ۱۶0 میلیارد تومان تسهیالت 
در استان در دست اجرا است. موسوی 
افزود: با اجرای موفق این طرح ها برای 
پنج هزار و ۵00 نفر در استان شغل 
ایجاد خواهد شد. وی بیان کرد: از سال 
حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد   ۱39۷
ورود  استان  اشتغال  به حوزه  امام)ره( 
پیدا کرده و ۴۵۶ روستا در ۱۱ شهرستان 
خود  اشتغال  طرح های  زیرپوشش  را 
قرار داده است. موسوی اظهار کرد: با 
اجرای پنج هزار و ۶3۷ طرح اشتغال 
بنگاه محور، تسهیالت محور و اجتماع 
محور از سال 9۷ تاکنون برای 2۸ هزار 
و ۶۵۷ نفر در استان شغل مستقیم و 
غیرمستقیم ایجاد شده است. وی ادامه 
داد: این تعداد اشتغال با پرداخت ۸09 
شده  ایجاد  تسهیالت  تومان  میلیارد 
است. مدیرکل ستاد اجرایی حضرت 
امام)ره( در خراسان جنوبی گفت: ۴۷ 
درصد اشتغال ایجاد شده در خراسان 
جنوبی در حوزه دامپروری، 20 درصد 
مشاغل فنی، هشت درصد حوزه دام 
سنگین، ۱۱ درصد پرورش شتر، پنج 
درصد گلخانه، سه درصد صنایع دستی 
و مابقی در سایر حوزه ها بوده است. 
موسوی عنوان کرد: افراد بیکار ساکن 
در روستا که کمتر از ۷00 هزار تومان 
تسهیالت  از  می توانند  دارند  درآمد 
سقف ۵0  تا  نهاد  این  قرض الحسنه 

میلیون تومان بهره مند شوند. 

خبر ویژه

حلقه مفقوده شهرداری های سابق، ارتباط با شهروندان بود

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۱۲۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۵ هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای موسی عنانی   فرزند محمد امیر به 
شماره شناسنامه ۲ صادره از قهستان در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱۲۵/۴۵ متر مربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶- اصلی واقع در خراسان 
جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد حسین دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.   تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۵     تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۳۱
حسین براتی  -  سرپرست ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی مناقصه 
تاریخ انتشار:  1400/4/15

سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی به نمایندگی از سوی شهرداریهای 
استان و کمیسیون معامالت  سازمان در نظر دارد: جهت انعقاد قرارداد خدمات بیمه درمان کارکنان 
شهرداریهای استان به تعداد حدود ۱۷۰۰ نفر برای مدت یک سال کامل اقدام به برگزاری مناقصه 
نماید، لذا کلیه شرکت های بیمه ای و نمایندگی های مجاز با در نظر گرفتن شرایط مندرج در سایت 

اقدام به شرکت در مناقصه نمایند. 
 مهلت دریافت اسناد: از مورخ ۱۴۰۰/۴/۷ لغایت پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ و یا مراجعه 
به سایت سازمان به نشانی www.sk-hrm.ir مراجعه نمایند. محل تحویل اسناد: بیرجند - 
بلوار آیت ا... غفاری- خیابان یاس- پالک ۴۵ تاریخ و محل بازگشایی: ساعت ۹ صبح مورخ 
۱۴۰۰/۴/۲۲ در محل سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی  مبلغ شرکت در 
مناقصه: ۶۵۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال به صورت فیش واریزی به حساب شماره  ۰۱۰۵۸۰۲۲۸۶۰۰۷ 
سازمان نزد بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی با اعتبار ۳ ماهه و قابل تمدید تا ۳ ماه دیگر به وجه 

سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی. 

سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی

امـالک نظـرپور
خرید، فروش، رهن، اجاره،

 مشاوره و کارشناسی،
 امالک مسکونی، تجاری و کشاورزی

تلفن تماس: 09158611518 - 09155616176
روبروی پارک جنگلی، اراضی موسوی،حاشیه 30 متری



مشاوره

نگهداری از مادر

هر انسانی حاضر است برای مادر خود هرکاری 
انجام دهد و با توجه به جایگاه مادر در خانواده این 
مسئله وظیفه همه افراد است. شما باید بهترین 
کاری که می توانید را برای مادر انجام دهید اما نباید 

به گونه ای باشد که از دیگر اعضای خانواده خود 
غافل شوید. پس باید برنامه ای برای مراقبت از 
مادر خود بچینید. پیش از هرچیز یک تیم مراقبتی 
تشکیل دهید. این گروه می تواند شامل خواهران و 
برادران، دوستان، همسایه ها و آشنایان باشد. اگر 
دوستی قابل اعتماد دارید که حاضر است حتی شده 
یک روز در ماه به شما در نگهداری از مادرتان 
کمک کند درخواست او را رد نکنید. کنار هم قرار 
دادن بودجه و امکانات و همکاری اعضا، شما و 
خانواده را در وضعیت رضایت بخشی قرار می دهد. 
از مراکز مشاوره هم می توانید در مورد نحوه مراقبت 
از مادر مشورت بگیرید.بیماری و سالمندی والدین 
از جمله مشکالت فیزیکی است که البته تبعات 
روانی بسیاری را به دنبال دارد. زمانی که از والدین 
ناخودآگاه  ناتوان خود نگهداری می کنید  و  پیر 
ممکن است از تربیت فرزندان و یا رسیدگی به 
گاهی  غافل شوید.  و همسرتان  آنان  نیازهای 
از اینکه بیشتر اوقات در کنارشان نیستید گله و 
شکایت می کنند. در این شرایط مسئولیت بزرگی 
بر دوش شماست چراکه عالوه بر مراقبت از مادر 
خود باید سعی کنید تا پیوسته نیازهای روحی و 
روانی اعضای خانوادتان را در نظر بگیرید و از آن ها 
غافل نشوید زیرا مشکالت ناشی از آن می تواند 
نگهداری از سالمند را نیز سخت تر کند. توجه 
داشته باشید که خطر افسردگی مادر در دوران 
سالمندی بیشتر است. برای نگهداری از سالمند 
تمام اعضای خانواده باید همکاری کنند چرا که او 
سال های سال بدون توقع در رشد و پرورش شما 
سختی های زیادی را متحمل شده و حاال نوبت 
به شماست تا از او قدردانی کنید. وضع جسمانی 
و روحی مادر سالمند خود را با کمک پزشک و یا 
مشاور بررسی کنید. روانشناس خانواده می تواند در 
جهت برنامه مراقبتی از فشاری که بر دوش خانواده 
است بکاهد. معموال سالمندان بهانه گیر می شوند و 
فرآیندهای شناختی آن ها مانند حافظه دچار مشکل 
می شود. مشاور به شما کمک می کند تا با کیفیت 

بهتری با آن ها برخورد و رفتار کنید.

پیشگیری و درمان با ماساژ

ماساژ اندام های مستعد چاقی به منظور درمان 
چاقی موضعی یکی از تکنیک های موثر است 
که امروزه توسط بسیاری از درمانگران به عنوان 
یک درمان مکمل در کنار دیگر شیوه های درمانی 

به بیماران تجویز می شود. با کمک تکنیک های 
ماساژ الغری درمانگر با افزایش حرارت موضعی 
در عضو موجب افزایش متابولیسم و سوخت و 
ساز عضو مورد نظر شده و به این ترتیب موجب 

تسریع روند الغری عضو می شود.

پیاده روی را تند انجام دهید

افراد مبتال به اختالل بیخوابی می توانند آسیب های 
سالمتی ناشی از کم خوابی را با هر روز پیاده روی 
سریع، برطرف کنند. تحقیقات نشان داد که فعالیت 
نسبتاً متوسط برای از بین بردن مضرات بی خوابی 

مفید است.به گفته محققان، اگر شرکت کنندگان 
۱۵۰ دقیقه ورزش با شدت متوسط در هفته را که 
سازمان جهانی بهداشت توصیه می کند )معادل ۲۰ 
دقیقه پیاده روی سریع در روز(، برآورده کنند، اثرات 

مخرب کم خوابی جبران می شود.

فواید  باورنکردنی کاهو 

کاهو سرشار از ویتامین B است. این ویتامین در 
سالمت قلب و عروق نقش مهمی دارد. یکی از 
خواص کاهو این است که تأثیر بسیاری در مهار 
انواع سرطان، به خصوص سرطان سینه دارد. 

استفاده منظم از کاهو خطر ابتال به سرطان را 
کاهش می دهد. در سبزیجات، مواد مختلفی 
نظیر پتاسیم، فوالت یا B9 و آنتی اکسیدان های 
گوناگون وجود دارد که به بدن برای به دست 

آوردن توانایی های عصبی کمک می کند.
 

تمریناتی برای مدیریت خشم

روش های مختلفی برای تحرک بدن هنگام 
تجربه خشم وجود دارد. برخی افراد ترجیح دهند 
خشم خود را با انجام حرکات سریع و انفجاری، 
مانند بوکس و تمرینات چرخشی کاهش دهند. 

دیگران ممکن است ترجیح دهند ریتم تنفس خود 
را آرام کرده و ضربان قلب شان را با تمرینات ذهن 
و بدن، مانند یوگا، تای چی یا مدیتیشن کاهش 
دهند.برخی نیز ترکیبی از این دو، مانند پیاده روی 

در مسیرهای ناهموار طبیعت را ترجیح دهند.

آلباپلو را هم می شود با مرغ درست کرد هم با گوشت چرخ کرده. نکته مهم مقدار مربایی است که داخل برنج 
می ریزیم؛ زیرا کم و زیاد آن می تواند طعم جذاب را از ما بگیرد. مواد الزم: فیله مرغ: ۵ عدد، زعفران: ۲ قاشق 
مربا خوری، نمک و فلفل: به میزان الزم. طرز تهیه: فیله مرغ را تکه تکه کرده و با نمک و فلفل در کره تفت 
دهید و اجازه دهید تا کامل بپزد. در ادامه زعفران را به آن اضافه کنید. بعد از اینکه برنج را آبکش کردید، مرغ 
و مربای آلبالو را البه الی برنج دم کنید. دقت کنید که میزان برنج کف قابلمه بیشتر از مربای آلبالو باشد تا ته 
 دیگ نسوزد. می توانید از خالل پسته هم استفاده کنید و البه الی برنج دم کنید. آلبالوپلو؛ طعمی که فراموش 

نمی شود. نکته  کلیدی: از ریختن آب مربا داخل برنج خودداری کنید.

امامزاده حسین بن موسی کاظم )ع( طبس   عکس: فهیمه میرکالنی

زندگی ایده آل هر کسی دارای این چند ویژگی است 
و ترکیب این ویژگی ها با هم می تواند باعث زندگی 
خوشبخت و شادی برای افراد شود.اولین کلید زندگی 
شاد و همچنین، مهم ترین آن ، آرامش ذهن است، 
چراکه بدون آرامش، هیچ چیز این دنیا ارزش خاصی 
ندارد و به همین دلیل است که شما تمام عمر برای 
آن تالش می کنید و معموالً با توجه به میزان آرامش 
درونی خود ارزیابی می کنید که در هر زمان چقدر خوب 
عمل کرده اید.آرامش ذهن و تفکر مثبت برای عملکرد 

بهتر و زندگی شادتر همه گروه های انسانی ضروری 
است و می تواند روابط دوستانه، خانوادگی، کاری و ...، 
شما را تحت تأثیر قرار دهد.سالمتی و انرژی، دومین 
مواد اولیه زندگی شاد است و درست مانند آرامش ذهن 
که حالت روانی طبیعی شما است، این دو مسئله نیز 

حالت جسمی طبیعی شما محسوب می شود.
سومین کلید موفقیت و داشتن یک زندگی شاد، روابط 
عاشقانه با کسانی است که دوست شان دارید و به آن ها 
اهمیت می دهید، چراکه این افراد باعث شده اند شما یک 

انسان کامل باشید و به همین دلیل، شاد بودن یا نبودن 
شما در زندگی از رابطه شما با دیگران نشأت می گیرد 
و رابطه تان با دیگران است که شما را به معنای واقعی 
کلمه، تبدیل به انسان می کند.آزاد بودن از نظر مالی به 
این معنی است که پول کافی داشته باشید تا مانند اغلب 
مردم به طور مداوم نگران آن نباشید.پول ریشه بدی ها 
نیست، بلکه این بی پولی است که بدی ها را به وجود 
می آورد. دستیابی به آزادی مالی، خود یکی از مهم ترین 

اهداف و مسئولیت های زندگی شما است.

چگونه به زندگی ایده  آل خود برسیم؟

یاد یاران
شهید حسن حاجی پور:  هدفم از آمدن به جبهه لبیک گفتن به نداي هل من ناصر 
ینصرني و دفاع از میهن اسالمي و پایمال نشدن خون شهدا و نیز مي آیم به جبهه تا با 

ریختن خون خود نهال انقالب را آبیاري کنم تا ریشه ظلم از زمین برکنده شود.     سه شنبه  ۱۵ تیر  ۱۴۰۰ * شماره  ۴۹۵۷
4

جدول ۴۹5۷                        

افقی: ۱- انفجار ابرها - سناریو ۲- 
- ضبط  گزارش  قالب -  و  شکل 
اموال 3- ضد پشتک - دریچه اي 
در عنبیه چشم - صحیح ۴- ستاره 
دنباله دار - بازگشتن به وطن - بله 
 - سالن   - برنده  برگ   -۵ نجار 
درخشان 6- قوت الیموت - شک 
و گمان - تکانه - محل ۷- پرتاب 
سنگ - گازي بدبو و قابل احتراق 
به شعله سفید - میهماني به سبک 
شعري  یا  سخن   -8 سرایندگان 
شود  بیان  قبلي  اندیشه  بدون  که 
- فرزند - گلي زینتي ۹- اشاره به 
کشوري   - ناهمخواني   - نزدیک 
در امریکاي جنوبي با پشتوانه غني 
امر زدن  تاریخي و فرهنگي ۱۰- 
- حکاک آلماني -چوب گردن گاو 
- حوض خرد و کوچک۱۱- مسلک 
و عقیده - حل مشکل - پیشتاز دو 
رقمي ها ۱۲- جایز - مسافر - عضو 
پاره  نان  نازک -  گوش۱3- جامه 
همدان  کوه  منافق۱۴-   - گدایي 
شنوایي  عضو   - نارسا  کالم   -
میکروسکوپي  بررسي  علم   -۱۵
 تشکیل، ساختار و کارکرد باف تها -

 تراز کردن حسابهاي مالي

و  ایراني  دودماني   -۱ عمودي: 
شیعه - ویزیتور ۲- عقاید - ماهي 
نوعي  وکیل3-  چند   - کنسروي 
حج - شهري در استان اردبیل - 
انس گرفته ۴- مخترع ماشین بخار 
- همان یک است - محل ورود 
- ضمیر عربي۵- دانه اي که در 
میان گندم روید - شهري در استان 
فارس - مسطح - خودسازي6- گلي 
با نام فرنگي - طبیعي ۷- مخترع 
لگاریتم - حباب - اسم دخترانه به 
معني نفس و پناه 8- الشه جانور 

تابستاني  میوه   - شدن  هالک   -
پرطرفدار ۹- بمب مهلک و ویرانگر 
- پدید آمدن - فراموشي۱۰- ترعه 
- دارا و غني۱۱- پراکندگي - ترنج 
-  به معني دگر - کاله فرنگي ۱۲- 
چون صد آید پیش ماست - قلب 
قرآن - گونه - روانداز تابستاني ۱3- 
اعتراف - عمل باریدن - باني مکتب 
رومانتیسم ۱۴- ممکن - باال و پایین 
رفتن آب دریا - فلز چهره  ۱۵- نشریه 
اي که به طور مرتب هر هفته یک بار 

منتشر مي شود - خوراک سفر

جدول کلمات
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فرهنگ و هنر

دیهوک

دیهوک ۱۵۰ سال پیش منطقه ای به نام دهک 
بود که در آن زندگی جریان داشت اما بر اثر زلزله 
ویران گشت و مردم آن تصمیم گرفتند در کنار آن 
خانه هایی جدید برای خود بنا کنند و این چنین شد 
که محله قدیم دست نخورده باقی مانده و امروزه به 
یکی از جذاب ترین جاذبه های طبس تبدیل گشته 
است. عبور از کوچه پس کوچه ها با دیوارهای 

خشتی و آرامش عجیبی که در آن حاکم است می 
تواند شما را به سال های دور بکشاند، سال هایی در 
دل تاریخ. در پایین این محله نیز قبرستانی قدیمی 

قرار داد که دیدن آن خالی از لطف نیست.
بد نیست بدانید فاصله دیهوک با یزد ۴۷۰ کیلومتر، 
تا کرمان ۴۴۰ کیلومتر و تا بیرجند ۱۹8 کیلومتر 
است. دیهوک چندین مکان دیدنی از جمله منطقه 
کویری بسیار زیبا و معادن مختلف دارد که توصیه 
گرفتید  آنها  از  بازدید  به  تصمیم  اگر  کنیم   می 

حتما از راهنمای محلی استفاده کنید.

نسخه خطی اشعار شاعر پارسی گوی 
هندی به کتابخانه ملی رسید

نسخه خطی از دیوان امیرخسرو دهلوی شاعر 
در  سال   ۵6۰ قدمت  با  هندی  گوی  پارسی 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نگهداری 
فهرست  از  یکی  بهرام،  مرادی  می شود.حمزه 
ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  نویسان 
از قدیمی ترین دیوان  باره گفت: یکی  این  در 
امیرخسرو دهلوی شاعر پارسی گوی هندی در 
کتابخانه ملی ایران موجود است. وی ادامه داد: 
این نسخه به شماره بازیابی ۱۵۷۷۵ در کتابخانه 
نگهداری می شود. این نسخه متعلق به عصر 
تیموری است که در سال 88۰ قمری به خط 

غیاث الدین بن، ولی قاسمی کتابت شده است.
مرادی بهرام گفت: این نسخه قدیمی دیوان، 
نخستین دفتر از پنج دیوان امیر خسرو دهلوی 
دهلوی  است.  بیت  هزار   ۱۴ حدود  که  است 
در این دیوان مجموعه اشعار خود از ۱۲ تا ۲۰ 
سالگی را گرد آورده است و به همین دلیل نام 

“تحفة الصغر “ را بر آن گذاشته است.

جاذبه گردشگری  دیالوگ ماندگار
بارها از خودم پرسیده ام چرا سرزمینی که این همه دوستش 

دارم با خودش چنین سنگدل است...
)بهرام بیضایی(

آلبالوپلو؛ طعمی جذاب با نوبرانه تابستان

امامزاده حسین بن موسی الکاظم )ع( برادر 
امام رضا )ع( است که مدفن ایشان در شهر 
طبس قرار دارد و گنبد و گلدسته هایش هر 
چشمی را به خود خیره می کند. مقبره امامزاده 
حسین بن موسی الکاظم)ع( در طبس از 
قدیم موردِ توّجه و استقباِل مردم بوده، این اثر 
به  عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.
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ایزوگام شــرق
۰9155622۰5۰

۰9155629۰33 
بیرجند، میدان توحید 

32442331 )بخشی(

 ثبت  6736

فروشگاه لوازم یدکی خودرو  با 
موقعیت عالی به فروش می رسد.  

09158254172

به یک همکار در فروشگاه لوازم 
یدکی و شراکت در کار نیازمندیم.

 09059953462

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268  - 09156693515 

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

رتر(
) مدرن ب

     لولـه بازکنـی 
  شبانه روزی

شارژ گاز یخچال،ساید  
09153635015- ناصری نژاد

مقاوم در برابر رسوب و امالح آب 
با 5 سال گارانتی تعویض 

زیبا در انواع طرح ها / ارزان و با کیفیت 

شیــــرآالت رستاک

 نمایندگی خراسان جنوبی: بین مدرس 35 و 37 فروشگاه کاظمی 
09151638890 - 09123024066 

تولیدی کت و شلوار رادکـو
تولید و فروش انواع کت و شلوار

 کت تک و شلوار تک به صورت کلی و جزئی 
آدرس: بیرجند - خیابان مفتح -  نبش مفتح 10 

  شماره تماس: 09151643707  - امیرآبادی زاده 

از قبیل: قابلمه، تابه، پلوپز، کیک پز، اسنک ساز و کف اتو
به صورت گرانیتی با 1 سال ضمانت 

بازسـازی انواع ظروف تفلون و چدن
برای اولین بار در خراسان جنوبی

شعبه  1 : بیرجند، خیابان توحید،  نبش توحید 28   تلفن تماس:  ۰563243295۰

شعبه 2 :مهرشهر،بلوار ولی عصر)عج(، ابتدای بلوار امام حسین)ع( ،نبش امام حسین )ع( 3     تلفن :   323۰۰575

طراحـی و مجـری
UPVC سازه های سبک با پوشش ساندویچ پنل و
ویالسازی و محوطه سازی و دکوراسیون داخـلی 

کانکس، سایبـان، پارکینگ اداری و مسکونـی
پیمانکـاری و احـداث و بازسـازی ساختمـان

KNAUF-UPVC فروش و اجرای ورق های ساندویچ پنل و

مرکز خانـه های  گروه مهندسی پارسیان سقف
پیـش ساختـه

بیرجند – باالتر از مدرس 6۰- حاشیه میدان جماران )مدیریت برزگانی(
۰9153617611 -۰5632۰44449

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
۰915561488۰

کارت ماشین و برگ سبز
 131SE خودروی سواری پراید تیپ 

با شماره پالک ایران 20  234 ل 73 به 
نام سید مصطفی حسینی با کد ملی 

0640552978 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



۵
سه شنبه *  15  تیر 1400 * شماره 4957 

قربانیان کرونایی استان به ۹۲۳ نفر رسید

در شبانه روز گذشته فوتی های ناشی از این بیماری در  استان با ثبت یک مورد جدید به ۹۲۳ نفر رسید. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گفت: روز گذشته ۱۵۷ آزمایش 
تشخیص کرونا در استان انجام شد که مجموعا ۴۹ بیمار جدید شامل ۱۷ بستری و ۳۲ مورد سرپایی، شناسایی شد. مهدی زاده افزود: از این تعداد ۲۷ مورد از بیرجند، ۷ مورد 

از نهبندان، ۶ مورد از قاین، ۲ مورد از سربیشه، ۲ مورد از درمیان، ۲ مورد از سرایان، یک مورد از طبس، یک مورد از بشرویه و یک مورد از فردوس گزارش شد.
* معاون توسعه مشارکت های مردمی 
نوع  و  خّیر  مردم  گفت:  امداد  کمیته 
دوست استان، طی ۳ ماهه نخست سال 
جاری یک میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان 
صدقه به نیازمندان استان کمک کردند.
 * سروری سرپرست آب منطقه ای
 خراسان جنوبی از ممنوعیت  شنا در 

کلیه تأسیسات آبی استان خبر داد.
* مدیر کل بهزیستی از فعالیت ۲۹ 
مرکز در حوزه درمان و کاهش آسیب 

معتادان بهبود یافته در استان خبر داد.
 * مدیر حج و زیارت گفت: امسال با

توجه به شیوع کرونا هیچ زائری از کشور 
های اسالمی به حج اعزام نمی شود.

مصالح  اتحادیه  رئیس  نایب   *
ساختمانی گفت: گران شدن ۳۰ تا ۵۰ 
درصدی مصالح ساختمانی در سه ماهه 
نخست سال ۱۴۰۰، بازار ساخت مسکن 

در خراسان جنوبی را به رکود برد.
* قالی بافان خراسان جنوبی در سه 
ماه نخست امسال ۹۰۰ میلیارد ریال از 
محل فروش فرش درآمد کسب کردند.

* در مراسمی تمبر و تندیس یادبود 
دکتر فروزانفر به پاس خدمات ارزنده این 

پزشک خدوم رونمایی شد.
* مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
گفت: ۳۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان 
اعتبار ملی و استانی برای اجرای طرح  

هادی به استان اختصاص یافت.
* پوشش نسل چهار اینترنت همراه در 

روستای بارنجگان زیرکوه برقرار شد.
پوشاک مستعمل  قاچاق  * ۲ متهم 
به پرداخت ۳۸۰ میلیون تومان جریمه 

نقدی محکوم شد.
* مدیرکل آموزش و پرورش از جذب 
 ۶۹۶ نیروی بومی در سال جاری در 
 آزمون ماده ۲۸ و جذب دانشگاه فرهنگیان
خبر داد و گفت: این تعداد نسبت به 
سال گذشته ۴۰ درصد رشد دارد. واقعی 
افزود: از این تعداد ۳۱۸ نفر از طریق 

دانشگاه فرهنگیان جذب خواهند شد.
* مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی از پرداخت بیش از ۷۷ 
میلیارد تومان تسهیالت به بنگاه های 

آسیب دیده از کرونا در استان خبر داد
* در سال جاری ۸ هزار تن نهاده های 
دامی یارانه دار بین دامداران شهرستان 

زیرکوه توزیع شد.
* مسئول میراث  فرهنگی سرایان از 
انجام عملیات اجرایی اولین ساختمان و 
کمپ نجومی استان خراسان جنوبی در 
کویر سه قلعه شهرستان سرایان خبر داد.

* مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد 
کشاورزی گفت: کمبودی در حوزه تولید 
مرغ و تخم مرغ در استان وجود ندارد و 
حتی تولید بسیار بیشتر از مصرف است.

اخبار  کوتاه  پیشروی وضعیت قرمز 
در خراسان جنوبی

دبیر ستاد دانشگاهی کنترل کرونا در استان با 
اشاره به اینکه احتمال قرمز شدن شهرهای 
هم  گفت:  دارد،  وجود  استان  در  بیشتری 
استانی ها از سفر به استان های همجوار خودداری 
کنند. شریف زاده اظهار کرد: در حال حاضر تنها 
خراسان  در  قرمز  وضعیت  دارای  شهرستان 
و شهرهای سربیشه،  است  نهبندان  جنوبی 
قاین و درمیان نیز در وضعیت نارنجی قرار 
دارد. دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل 
کرونا در خراسان جنوبی بیان کرد: اگر مردم سایر 
شهرهای خراسان جنوبی پروتکل های بهداشتی 
را رعایت نکنند احتمال قرمز شدن شهرهای 
نارنجی نیز وجود دارد و باید مراقبت کرد. شریف 
زاده ادامه داد: اگر روند به همین صورت پیش 
برود در هفته آینده ما شهرهای قرمز بیشتری 

در خراسان جنوبی خواهیم داشت.

تعطیلی فعالیت های ورزشی در 
شهرهای قرمز کرونایی

خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  ایسنا- 
فعالیت های  تمامی  تعطیلی  از  جنوبی 
قرمز  بندی  رنگ  با  شهرهای  در  ورزشی 
کرونایی خبر داد. عزیزی گفت: با توجه به 
خیز مجدد ویروس کرونا و شروع موج پنجم 
کرونا در کشور و لزوم رعایت پروتکل های 
با  کرونا،  شیوع  از  جلوگیری  و  بهداشتی 
استانی  و  ملی  ستاد  مصوبات  به  عنایت 
تمامی   فعالیت  کرونا،  ویروس  با  مقابله 
فعالیت های ورزشی در شهرهای  و  اماکن 
با رنگ بندی قرمز کرونایی ممنوع است. 
وی افزود: لذا با توجه به اینکه شهرستان 
نهبندان در وضعیت قرمز کرونا قرار دارد، 
تمامی فعالیت های ورزشی در این شهرستان 
و  ورزش  ادارات  روسای  و  شده  تعطیل 
جوانان شهرستان ها و بازرسان مربوطه باید 

به این مهم توجه داشته باشند. 

تشنگی ۴۳۰ روستای خراسان جنوبی

مدیرعامل اتحادیه دهیاری های استان گفت: 
عدم تخصیص اعتبار ناوگان آبرسانی سیار 
است.   کرده  گیر  زمین  را  استان  روستاهای 
اناری اظهار کرد: تنها پیمانکار حمل آب شرب 
روستاهای استان از عدم تخصیص اعتبار و 
تعطیلی آبرسانی سیار به روستاهای استان در 
آینده نزدیک خبر می دهد. وی با بیان اینکه 
تعداد  با  روستا  به ۴۳۰  آبرسانی  کار  اکنون 
۱۵ تانکر انجام می شود، تصریح کرد: از سال 
۱۳۹۵ کار آبرسانی به روستاها توسط اتحادیه 
انجام می شود و طلب اتحادیه ساالنه افزایش 
پیدا می کند. وی با اشاره به طلب ۳۰ میلیارد 
ریالی اتحادیه دهیاری های استان از شرکت 
علیرغم  اظهار کرد:  استان،  و فاضالب  آب 
افزایش چندین برابری هزینه، این اتحادیه با 
کمترین مبلغ ممکن این کار را انجام می دهد 

و از تخصیص اعتبار خبری نیست.

خراسان  استاندار  پیگیری  با   - صباغی 
جنوبی و در  دیدار  با وزیر ورزش و جوانان 
اعتبارات عمرانی وزارت ورزش و جوانان در 
خراسان جنوبی به دو برابر افزایش یافت. 
حمید مالنوری با اشاره به سفر وزیر ورزش 
و جوانان به خراسان جنوبی گفت:  طبق 
استان  مدیریتی  مجموعه  با  که  توافقی 
حدودا ۱۸  گذشته  سال  در  اعتبارات  شد، 
میلیارد تومان بود که به دستور وزیر ورزش 
و جوانان  این مبلغ به ۳۵ میلیارد تومان 
با اولویت تکمیل و بهره برداری از پروژه 
افزایش  استان  در  درصد  باالی ۷۰  های 
یافت. وی با بیان اینکه خراسان جنوبی، 
استانی پهناور و دارای پراکندگی جمعیت 
و وسعت است، افزود: ارائه خدمات در این 
استان بسیار هزینه بر است و به رغم عقب 
ماندگی های فراوان تاریخی، اما با همت 
مسئوالن استانی و مجموعه دولت خدمات 
خوبی در این مسیر ارائه شده است. استاندار 
با اشاره به اینکه باید کارهای جدی و نگاه 
ویژه ای در حوزه ورزش و جوانان و افزایش 
نشاط و شادابی در بین جامعه انجام شود، 
محدودیت  و  کرونا  واسطه  به  داد:  ادامه 
و  نشاط  کاهش  شاهد  داشتیم  که  هایی 
برنامه های عمومی ورزشی و فعالیت ها 
بودیم ، لذا این موضوع مهم باید در دستور 
کار قرار گیرد و به آن توجه ویژه ای شود.

پشتیبانی برای بهره برداری
 از پروژه های عمرانی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
در این دیدار نیز گفت: مجموعه مدیریتی 
خراسان جنوبی، آماده هرگونه پشتیبانی برای 
تکمیل و بهره براری از پروژه های عمرانی 
اشاره  ضمن  پورعیسی  باشد.  می  استان 
ورزشی،  های  باشگاه  از  حمایت  اینکه  به 
ضرورت راه اندازی و حمایت از مجمع خیرین 
ورزش یار و پیگیری و تامین چارت استادیوم 
۱۵ هزار نفری بیرجند مد نظر ما است، تاکید 
کرد: با تکمیل و بهره برداری از پروژه های 
ورزشی زمینه بهتری را برای توسعه همه 

جانبه ورزش در استان فراهم کنیم. 

تعامل سازنده بین کمیسیون فرهنگی 
و وزارت ورزش و جوانان 

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی هم 
در دیدار با وزیر ورزش و جوانان گفت: تعامل 
بسیار مثبتی فی ما بین کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی و وزارت ورزش و 
جوانان وجود دارد. حجت االسالم نصیرایی  
با بیان اینکه رسالت اصلی این کمیسیون 
جمله  از  فرهنگی  دستگاه های  به  کمک 
وزارت ورزش و جوانان است، خاطر نشان 
کرد: فضایی بسیار سازنده وجود دارد و این 

تعامل و همراهی موجب برکات و آثار خوبی 
در حوزه ورزش و جوانان کشور گردیده است.
نگاه  جوانان  و  ورزش  وزارت  افزود:  وی 
عقب ماندگی های  جبران  برای  را  ویژه ای 
خراسان جنوبی داشته باشد و با توجه به اینکه 

پروژه های زیادی با پیشرفت فیزیکی باال 
در استان وجود دارد وزارتخانه با تخصیص 
بهره  و  تکمیل  به  نسبت  الزم  اعتبارات 

برداری از این پروژه ها اقدام نماید.

با  این دیدار  نیز در  وزیر ورزش و جوانان 
تاکید بر ارتباط و تعامل سازنده بین وزارت 
فرهنگی  کمیسیون  و  جوانان  و  ورزش 
مجلس از آن به عنوان یکی از ارتباطات 
بسیار خوب، موثر و در سطح باال یاد کرد 

و توصیه نمود: هر وزیری که در این مسند 
قرار گیرد این رویه و تعامل با کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی را برای 
تحقق اهداف عالیه وزارت ورزش و جوانان 

پیگیری و دنبال نماید. سلطانی فر با اشاره 
مجلس  فرهنگی  کمیسیون  اینکه   به 
شورای اسالمی فارغ از نگاه سیاسی ارتباط 
و  ورزش  وزارت  مجموعه  با  خوبی  بسیار 
جوانان دارد، تاکید کرد: به طوری که این 

و  مثبت  بسیار  تعامالت  به  منجر  تعامل 
نفر به نفر گردیده است که انصافا اعضای 
کمیسیون بسیار دلسوزانه مباحث ورزش و 

جوانان را پیگیری و دنبال می کنند.

افزایش دو برابری اعتبارات عمرانی وزارت ورزش و جوانان در استان
 در دیدار استاندار خراسان جنوبی با  وزیر ورزش و جوانان محقق شد:

هلدینگ های سرمایه گذاری تعاونی های استان در بخش صنعت و معدن استان ایجاد شود

امور سرمایه  هماهنگی  مدیرکل  یعقوبی- 
گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی 
در دیدار با اعضای اتاق تعاون استان خواستار 

تشکیل هلدینگ سرمایه گذاری تعاونی های 
استان در بخش صنعت و معدن شد. مدیر 
کل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال 

مناسبت  به  استانداری خراسان جنوبی که 
روز جهانی تعاون و تبریک این روز با رئیس 
و... اتاق تعاون استان دیدار کرده بود،گفت: 
ای  مجموعه  استان  تعاون  اتاق  مجموعه 
و  هستند  توانمند  و  باتجربه  فکر،  خوش 
و  تعاون  بخش  توسعه  جهت  در  امیدوارم 
نقش مهم آن در استان پیشرفت های مهمی 
را  تعاون  راد، بخش  اکبری  پذیرد.  صورت 
عالی ترین نهاد مردمی در کشور دانست که 
می تواند با جمع آوری سرمایه های اندک 

مردم، سرمایه گذاری خوبی را فراهم نماید. 
اکبری راد افزود: در همین راستا پیشنهاد دارم 
اتاق تعاون استان برنامه ریزی نماید تا نسبت 
به تشکیل  وتاسیس هلدینگ سرمایه گذاری 

تعاونی های استان در حوزه صنعت و معدن 
اقدام نماید تا با توجه به ظرفیت های ارزشمند 
استان ضمن سرمایه  معادن  قیمت  و ذی 
برای  خوبی  درآمد  منبع  اشتغال،  و  گذاری 

اعضای شرکت های تعاونی استان باشد. 
وی بر شناسایی ظرفیت های بخش تعاون 
استان تاکید کرد وگفت: اعضای جدید اتاق 
با خرد جمعی توانسته اند رشد خوبی در توسعه 
بخش تعاون و پاسخگویی به جامعه هدف 
را فراهم نمایند. وی در این دیدار خواستار 
های  تعاونی  به  بانکی  تسهیالت  اعطای 
و  بانک ها  با مشارکت  استان شد و گفت: 
سرمایه اعضای شرکت های تعاونی استان 
زمینه رشد و توسعه استان را رقم خواهیم زد. 

رئیس اتاق تعاون استان نیز در این دیدار با 
و  امور سرمایه گذاری  مدیرکل هماهنگی 
اشتغال استانداری خراسان جنوبی از همراهی 
و همدلی استاندار برای توسعه بخش تعاون 
تشکر کرد و گفت: اعتقاد قلبی آقای مالنوری 
استاندار خراسان جنوبی به بخش تعاون را 
ارج می نهیم. وی با اشاره به دستور استاندار 
مبنی بر ایجاد و راه اندازی شرکت تعاونی 
محصوالت کشاورزی و استراتژیک استان 
گفت: با همکاری هیئت موسس اقداماتی 
برای راه اندازی این شرکت تعاونی انجام شده 
و به زودی با مشارکت دهیاران، کشاورزان، 
باغداران و... و همکاری دستگاه های مربوطه 

اجرایی خواهد شد. 

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:

 ختم کالم ا... مجید

 به یاد اموات وبه نیت شفای بیماران توسط 

قاریان قرآن انجام می گردد  و عواید آن صرف 

بیماران سرطانی  صعب العالج می شود.

ضمناً نماز و روزه قضای میت هم پذیرفته می شود. 

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

09031618482 - 32227177        

فروشگاه فنی مهندسی نورپردازان 

بیست متری دوم مدرس غربی - پالک ۱۴۶
 ۰۹۱۵۳۶۳۳۵۴۵ - ۳۲۴۰۵۰۵۴

 حسن رضا چهکندی نژاد

* نمایندگی انواع فن های دمنده 
خانگی و صنعتی
* عرضه انواع سیم و کابل، سیم و 
صفحه مسی، ارت 
* زغال و نمک ، المپ و آیفون، انواع 
کلید و پریز دلند
* اجرای پروژه های برق 
* بست کمربندی کلی - جزئی 

گروه ماشین های اداری بهداني
تجربـه  دهه  دو 

با کادری مجرب  نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پس از فروش:
* دستگاه های فتوکپی دیجیتالی توشیبا / دستگاه های چاپ ریسو

*  پرینتر جی اندبی اولین پرینتر  ساخت ایران )تک کاره و سه کاره(
با نمایشگر تمام حسی و منوی فارسی با پورت شبکه ۶ ماه گارانتی تعویض 

* مجری سیستم های  صوت و تصویر سالن جلسات و اتاق کنفرانس،         
خدمات آوا رنگ در استان  

 *  بردهای هوشمند، پنل های  لمسی هوشمند ،کاغذ  کن ، دستگاه های 
حضور  غیاب * سیستم های کنفرانس و صوت بدون نویز صامع 
 ساخت ایران * ویدئو پروژکتورهای اپسون، سونی، بنکیو در استان

* ارائه انواع مواد مصرفی - شارژ کارتریج

فروش اقساطی دستگاه های فتوکپی توشیبا ، ویدئو پروژکتور، برد هوشمند ، تاچ پنل 
با اقساط یک ساله / بدون پیش پرداخت/ بدون کارمزد )اقساط 3 ساله با کارمزد %18( 
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نمایندگی انحصاری



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
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امام علی علیه السالم فرمودند:
لِلَكیِِّس في ُکلِّ َشيٍء اتِّعاٌظ

انسان زیرك، از هر چیزی پندی می  آموزد.
)غرر الحكم، ح۷338(

گرانی ۷۰ درصدی ماکارونی

تسنیم نوشت: در طول هفته اخیر روند افزایش 
شده  کند  حدودی  تا  اساسی  کاالهای  قیمت 
اما این موضوع به معنی توقف افزایش قیمت 
ها نیست زیرا در چند هفته گذشته مردم شاهد 
افزایش قیمت انواع کاالها از جمله شوینده، شکر 
و... بودند. اخیرا نیز با توجه به اعالم واحدهای 
تولیدی قیمت ماکارونی به صورت رسمی تا 70 

درصد افزایش پیدا کرده است. 

 امسال تابستان گرم تری داریم

وظیفه، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت 
بحران سازمان هواشناسی با بیان اینکه تابستان 
نسبتا گرمی را امسال تجربه می کنیم، گفت: 
متوسط دمای کشور تا پایان شهریور ماه  ۱۴00 
حدود یک درجه باالتر از حد نرمال بلند مدت  

پیش بینی می شود.

روند افزایش قیمت مرغ تا ۱۱۸ درصد

ایسنا نوشت: بررسی جریان تغییر قیمت مرغ در 
گزارش مرکز آمار که در رابطه با متوسط قیمت 
اقالم خوراکی منتشر شد نشان می دهد که این 
به  نسبت  ماه سال جاری  در خرداد  محصول 
همین ماه در سال گذشته ۱۱۸.۸ درصد افزایش 

قیمت داشته است. 

نرخ سود بین بانکی باز هم کاهش یافت 

رویداد 2۴ نوشت: گزارش جدید بانک مرکزی 
از عملکرد بازار بین بانکی ، نشان می دهد که 
به مانند ماه های قبل نرخ سود بین بانکی روند 
کاهشی را طی می کند و برهمین اساس نیز به 

۱۸.۱2 درصد کاهش یافته است.

پیک چهارم را با عزت و عظمت 
مدیریت کردیم

اینکه پیک  با تاکید بر  نمکی وزیر بهداشت 
چهارم را با عزت و عظمت مدیریت کردیم، 
یک دوم  چهارم  پیک  در  مرگ  میزان  گفت: 
از  استفاده  دلیل  به  این  و  بود  سوم  پیک 
زیرساخت شبکه، کلینیک های سرپایی که بار 
بیمارستان ها را کم کرد و شیوه موفق مراقبت 

در منزل بود.

 امیدواریم همکاری مثال زدنی را در سه 
قوه شاهد باشیم

اینکه   بیان  با  منتخب  جمهور  رئیس  رئیسی، 
امیدواریم با همکاری بین سه قوه و با حضور همه 
نهادها و سازمان ها حقیقتاً همکاری مثال زدنی را در 
کشور شکل دهیم، گفت: بنده در خدمت رؤسای 
مجلس، قوه قضاییه و سایر ارگان ها هستم. برخی 
حرف ها زده می شود که ما را محکوم می کنند با 
هم همسو هستیم اما همراهی و همکاری برای 

پیشبرد امور کشور اجتناب ناپذیر است.

یقین داریم با حضور آقایان رئیسی و 
قالیباف مشکالت را رفع می کنیم

اژه ای، رئیس جدید قوه قضائیه با بیان اینکه 
یقین دارم با حضور آیت ا... رئیسی در دولت آینده 
که به همه گرفتاری ها و مشکالت و کاستی ها 
در قوه قضاییه واقفند، حتما به دستگاه قضایی 
کمک خواهد شد، گفت: اطمینان دارم با حضور 
مدیر توانمند، کارکشته و بزرگ شده در میدان های 
قالیباف در راس مجلس و  مانند دکتر  سخت 
نمایندگان انقالبی و دلسوز، می توانیم مشکالت 

مردم را کمتر کنیم. 

قالیباف: مردم دیگر هیچ  بهانه ای
 را از ما نمی پذیرند   

برای عدم  بهانه ای  رئیس مجلس گفت: هیچ 
موفقیت وجود ندارد. همه ما ملزم به کارآمدی و 
پاسخگویی در مقابل مردم و مقام معظم رهبری و 
پیشگاه خدا هستیم. قالیباف افزود: یک دوره جدیدی 
در اداره کشور آغاز شده که این فرصت بسیار کم 
نظیری است. این توقع به حق مردم از ماست و 

دیگر هیچ بهانه ای را از ما نخواهند پذیرفت.
کنایه ابطحی به روحانی: اتوبوس های   

ارمنستان را دیده اید؟

ابطحی به سفر جمعی از ایرانیان به ارمنستان برای 
دریافت واکسن کرونا واکنش نشان داد. این فعال 
اصالح طلب گفت: آقای  روحانی همین چند روز  اگر 
وزیر بانمکتون را عوض کنید و واکسن را از دست 
بازی های سیاسی در بیاورید، آقای  رئیسی هم 
دعاتون میکنه. اتوبوس های ارمنستان را دیده اید؟ 

رئیسی وزرا را با مشورت خبرگان 
انتخاب کند، نه نظرخواهی عمومی

میرسلیم نماینده مجلس با انتقاد از تصمیم رئیسی 
رئیس جمهور منتخب برای مشورت با مردم در 
انتخاب وزرا گفت: انتخاب وزرا از وظایف اصلی 
 رئیس جمهور است که باید با مشورت خبرگان و 
اهل تدبیر و رأی اعتماد مجلس انجام گیرد ، نه با 

نظرخواهی عمومی.

به یک نفر

 طراح گرافیکی 

جهت کار در یک 

شرکت تبلیغاتی

  شیفت عصر

 )آشنا به فتوشاپ 

وایندیزاین(

نیازمندیم .

تلفن تماس 
09155665782

مشاور ، طراح و مجری سیستم های اعالم حریق 
اتوماتیک : متعارف ، آدرس پذیر ، لیزری و ...

مشاور، طراح و مجری سیستم های اطفای حریق 
اتوماتیک : گاز FM200 ، فوم ، آب و ...

 مشاور ، طراح و مجری استاندارد سازی اتاق های 
سرور ، دیتاسنتر و ...

با کادری متخصص ، ضمن ارائه بهترین راهکارها همواره در کنار شما هستیم

 : بیشتر  جهت مشاوره و کسب اطالعات 
056-۳2222270 /09120565020

info@aradsco.ir  : ایمیل
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* فروش و نصب و تعمیر انواع دوربین های مداربسته تحت شبکه
* ارائـه مشـاوره در انتخـاب انـواع مـدل دوربیـن های مـدار بسته
* ارائه سرویس های انتقال و ضبط تصاویر، بک آپ گیری از اطالعات
* فروش و نصب دزدگیر ساختمان و سیستم های اعالن حریق اماکن

دوربین مداربستهپویـا بیـن


